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Технічні вимоги
Розпилювач MAJOR G призначений для обробки зерна в потоці на вході чи на виході з
зерносховища за допомогою готового до використання інсектицида у відповідності до методу
небулізації. У порівнянні зі звичайними аспіраційними розпилювачами, цей тип пристрою має
багато переваг:

• БЕЗПЕКА – НОРМИ ATEX
Все обладнання серії MAJOR G має маркування СЕ і відповідає директиві 94/9/ СЕ (ATEX).
Електричні і гідравлічні частини обладнання повністю ізольовані один від одного і
розміщуються у окремих блоках.
Серія обладнання MAJOR G оснащена:
- лічильниками для відстежування витрат препарату,
автоматичними самоочисними форсунками, що забезпечує істотно менший розхід
препарату і додаткову безпеку пристрою. У положенні "вимкнено", коли відсутнє стисле
повітря, поворотна пружина автоматично приведе до герметизації отвору інсектициду.

• НАДІЙНІСТЬ
Пристрої серії MAJOR G оснащенні дозатором та клапаном у корпусі з нержавіючої сталі. Цей
надійний матеріал є гарантією більш тривалого користування.

• НЕОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ ТОЧОК ОБРОБКИ
Ми пропонуємо індивідуальну комплектацію розпилювачів типу MAJOR для можливості
здійснення дезінсекції у багатьох місцях:
- Встановлення кількох точок обробки, робота яких чергується (коли відсутня потреба
одночасної обробки).
- Або декілька точок обробки, які можуть працювати водночас (у разі, якщо потрібно
проводити обробку у кількох точках рівночасно).
- Розпилювачі зі змішаним принципом роботи.

• АВТОМАТИКА ОПЕРАЦІЙ
Початок та припинення процесу обробки зерна інсектицидом відбувається автоматично
через використання реле струму, яке запускає і зупиняє розпилення в залежності від
наявності зерна в норії.
Технічні вимоги
Регулювання потоку інсектициду
Швидкість обробки зерна (при
дозі 4л /100 T)

MAJOR G100

MAJOR G200

2 - 10 л/год

4 - 25 л/год

10 - 50 л/год

50 - 250 т/год

125 - 500 т/год

250 - 1250 т/год

Електричне живлення

MAJOR G450

230 V MONO

Електрична потужність

400 W

Робочий тиск

12 бар

12 бар

10 бар

Максимальна висота обробки

100 м

100 м

70 м
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Опис розпилювача MAJOR G
у відкритому вигляді
Повітряний електровентиль 24V~
Лічильник об’єму
Випускні клапани
Запобіжник 10 A
Реле тиску
Редукційний клапан

Реле порогового рівня 24V~

З’єднувач 24V~
Регулювання
насоса на
максимальну
потужність

Очисний клапан

Altivar
Регулятор швидкості
Трансформатор
220 V- 24V 40VA

Насос GA
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Опис розпилювача MAJOR G
У закритому вигляді

Дисплей швидкості
подачі препарату л/год
Лічильник кількості інсекициду :
Індикатор 1000 = 1л

Потонціометр регулювання
витрати інсектициду

Індикатор закупорювання
форсунки

Перемикач на 3
позиції керування:
Автоматичне - 0 – Ручне
(Auto – 0 – Manu)

Секційний
перемикач
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Комплектуючі частини MAJOR G
Шланг (подвійна трубка) :
Дозволяє переміщувати інсектицид та повітря.

Шланг 6/8
Для інсектициду

Шланг 8/10
Для повітря

Кріплення (тримач) форсунки
Закріплюється у місці обробки за
допомогою саморізів, отвори фіксації
діаметром Ø 4/5; отвір для розміщення
форсунки виконується свердлом діаметром
Ø 23.

Отвір фіксації

Отвір розміщення
форсунки Ø 23

Саморізи Ø 5
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Комплектуючі частини MAJOR G
Автоматична форсунка
АНТИСТАТИЧНА ЧАСТИНА

З’ЄДНАННЯ 6/8
ДЛЯ ПОДАЧІ РІДИНИ

З’ЄДНАННЯ 8/10 ДЛЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

АВТОМАТИЧНА ФОРСУНКА 40100 SYPHONNAGE

5
5

6
6

7
7

1- рельєфна гайка réf. 412660
2- повітряна форсунка réf. 412597
3- форсунка для рідини réf.412622
4- тефлонове з’єднання форсунки rèf.412664
5- тефлонове кільцеподібне з’єднання голки rèf.418705
6- тефлонове циліндричне з’єднання голки rèf.418704
7- тефлонове кільцеподібне з’єднання голки rèf.418705
1+2+3+4 – комплект рідкого повітря 40100 syphonnage
АВТОМАТИЧНА ФОРСУНКА 2850 SYPHONNAGE
1- écrou moleté réf. 412660
2- повітряна форсунка rèf.412596
3- форсунка для рідини rèf.412620
4- тефлонове з’єднання форсунки rèf.412664
5- тефлонове кільцеподібне з’єднання голки rèf.418705
6- тефлонове циліндричне з’єднання голки rèf.418704
7- тефлонове кільцеподібне з’єднання голки rèf.418705
1+2+3+4 – комплект рідкого повітря 40100 syphonnage
Примітка
Форсунка повинна перевірятися кожних 6 місяців.
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Початок експлуатації
1. Очисний клапан, розташований безпосередньо біля насоса, повинен бути закритий;
випускний клапан повинен бути відкритий.
2. Встановити секційний перемикач в позицію ON.
3. Обрати режим обробки - автоматичний або ручний:
-

Ручний: встановіть перемикач на позицію «Manu» («ручне керування»). Повинна
загорітися лампочка зеленого кольору, що сигналізує про режим роботи «готовий до
запуску».
Автоматичний: встановіть перемикач на позицію Auto (Автоматичне керування).
Зелена лампочка засвітиться, якщо норія перекидає зерно. У випадку, якщо зерна в
норії немає, то зелений індикатор не світиться, тобто інсектицид не розпилюється.

4. Повітряний редуктор повинен бути відрегульований мінімум на 3 бар.
5. Встановіть бажану кількість подачі інсектициду за допомогою потонціометру, в залежності
від швидкості подачі зерна на норію (Див.ст 20, Таблиця 1)

Закінчення роботи
1. Встановити перемикач в позицію «0».
2. Закрити вихідний клапан, що розташований ззовні.
3. Якщо після експлуатації передбачається не використовувати насос довготривалий період,
необхідно очистити канал протікання інсектициду:
-

-

Помістити трубку, призначену для занурення в контейнер, в посудину з рослинною
олією чи в нафтовий розчинник.
Очистити форсунку
Запустити пристрій в роботу.

 Це запобігає засміченню труб та приводів перед припиненням експлуатації пристрою.
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Несправності у роботі та їх усунення
Несправність : сигналізатор « у режимі роботи » не працює
Причини

Способи усунення

- Лампа LED несправна
- Запобіжник заблокований

Замініть лампу LED та запустіть знову

Несправність : Altivar вийшов зі строю
Перезапуск
Від’єднайте живлення від регулятора , дочекайтеся повного вимкнення дисплею, потім
відновіть подачу струму знову.

Несправність : Немає потоку
Причина
Циркуляція інсектициду
заблокована

Способи усунення
Встановіть у перемикач у режим « 0 ».
Перевірте наступні три моменти :
1. Клапан виходу рідини повинен бути закритий, а
очисний клапан відкритий.
2. Очистити вимірювальну камеру, для цього :
- Демонтуйте 4 болти (щоб відкрити ящик)
- Перевірте чи два колеса з зубцями добре обертаються.
Якщо ні, то дістаньте обидва колеса і визначте колесо з
маленьким магнітом.
- Очистіть їх та помістіть знову на відповідне місце
перпендикулярно одне до одного, щоб вони легко
оберталися (Див. ст. 10)
- Встановіть кришку, пересвідчившись, що датчик
розміщений справді навпроти колеса з маленьким
магнітом.
3. Прочистіть розпилювач ПОДБАВШИ ПРО ТЕ, ЩОБ НЕ
ПОШКОДИТИ ГОЛКУ ЗАКРИТТЯ ФОРСУНКИ (Див.
Інструкцію форсунки). В протилежному випадку, вона не
закриватиме отвір виходу рідини форсунки і тому
інсектицид продовжуватиме витікати.
4. Передайте обладнання для ремонту (Див. Параграф I).

Несправність : Розпилювач запускається з труднощами
Способи усунення
1. Закрийте клапан виходу інсектициду та відкрийте очисний клапан.
2. Дочекайтесь, коли розпилювач запуститься. Потім закрийте очисний клапан і відкрийте
клапан виходу інсектициду.
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Докладний опис комплектуючих
елементів
1. Інструкція з демонтажу лічильника об’єму моделі OVAL M-III
Очищувати без стиснутого повітря та з обережністю
Лічильник об’єму у зібраному вигляді

Захисна пластина, де вказується
напрям потоку

I.L.S

Колесо з магнітом *

Встановлювати ОБОВ’ЯЗКОВО попереду

* Колеса повинні бути встановлені перпендикулярно і вільно крутитися.

2. Використання зворотного клапана
Якщо точка обробки розташована у нижній частині норії, використовується зворотній клапан.
 Дозволяє уникнути зливання препарату під час зупинки розпилювача та підвищує
стабільність потоку.
Його потрібно розміщувати на одному рівні з шлангом подачі інсектициду прямо перед
форсункою (під час встановлення обов’язково дотримуйтесь напряму потоку, що позначений
стрілкою на клапані).
Відображення напряму потоку
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3. Реле виміру струму
Ці пристрої вимірюють перевищення порогу попередньо налаштованого струму.
R - DEL жовтий: Загорівся, реле увімкн. перевершує поріг.
(Не вмикається у випадку наявності зерна (навантаження)).
U - DEL зелений: Загорівся, RM4 під напругою.

A1-A2 Робочий тиск
E1/M 2 - 20 mA
E2/M 10 - 100 mA
E2/M 50 - 500mA
Реле виходу:
1 OF 11-14
1 NC 11-12
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СЕРТИФІКАТ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ « CE »
Генеральна Компанія Інсектицидів (Compagnie General des Insecticides - CGI) розташована за
адресою: Saint Ouen l’Aumône (95310), 9 Rue Louis Armand, засвідчує, що нижче описане
обладнання, було розроблене і виготовлене відповідно до Директиви 94/9/CE за допомогою
обладнання, призначеного для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах:
-

Застосовуються Гармонізовані стандарти:
EN 50 014 :1997
Електричне обладнання для потенційно вибухонебезпечних атмосфер
Загальні правила
EN 50281-1-1 :1998
Електричне обладнання для використання в присутності горючого пилу – Частина 1-1 :
Електричне обладнання захищене покришками.
Конструювання та випробування.

II 3D IP65

ТИПИ ОБЛАДНАННЯ
ECHO../ ALTO../ MOBILO../MAJOR..

м. Saint Ouen l’Aumône 19 septembre 2018
Технічний директор

Завідувач майстерні

Дана декларація на застосовується у разі модифікацій пристроїв .
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СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКАТ КАЛІБРУВАННЯ
N° 001/DL/0201
Витратомір MICROVAL № 5049
Таблиця результатів:

Потік
еталонний
л/год
5,48
10,11
14,94
20,42
25,75
30,22

Потік
виміряний
л/год
5,5
10,1
14,9
20,4
25,7
30,2

Відхилення
у
л/год
- 0,02
0,01
0,04
0,02
0,05
0,02

Відхилення

Похибка

у
% до потоку
- 0,36
0,10
0,27
0,10
0,19
0,07

Калібрування
л/год
0,00
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02

Вказані відхилення відповідають похибкам двох видів. Типи відхилень були визначені беручи до уваги різного роду складові
відхилень: вихідний еталон, методи калібрування, умови навколишнього середовища, похибку вимірювальних приладів.

Завідувач лабораторії
S. FRACHET
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ДОДАТКИ

Електрична схема
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ДОДАТКИ

КОНТРОЛЬ ПОТОКУ
Клієнт :

xxxx

Тип обладнання:
Модель :
Серійний номер :

MAJOR G xxxx
xxxx
xxxx

Appareil contrôlé :
Ящик N° :
Серійний номер дисплея :
Лічильник овальних роторів N° :
Вимір потоку :
Потік за основу :
Різниця :

MAJOR G xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx л/год
xxxx л/год
xxxx %

Допускається

 5% від значення швидкості потоку

Умови калібрування :
Дата калібрування

xx/xx/20xx

Еталон потоку

Лічильник об’єму колесного типу Oval
N° 5049 Сертифікат калібрування N°001/DL/0201

Метод калібрування :
Калібрування виконується шляхом порівняння результатів роботи приладу, що береться за зразок, та
показників роботи приладу, що експлуатується.
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Таблиця 1

Інсектицид Пірігрен 50, ХТ

ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ДОЗОЮ ТА ШВИДКІСТЮ ЗАГРУЗКИ
Степінь
зараженості
зерна

Рекомендован
е дозування
(л/100т)

Період
зберігання

РЕГУЛЮВАННЯ НАСОСА

Швидкість загрузки, т/год
I

4л

3 міс

II

мін.6л

6 міс

II і більше

8л

12 міс
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